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Poprawka 1
Jutta Haug

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że budżet Europejskiej 
Agencji Leków jest finansowany z budżetu 
UE oraz głównie za pośrednictwem opłat 
za otrzymanie lub przedłużenie zezwolenia 
udzielonego przez Wspólnotę na 
wprowadzanie leków do obrotu, 
wnoszonych przez wnioskodawców z 
przemysłu farmaceutycznego. Zauważa 
jednak, że wkład ogólny WE wzrósł o 
24,48% w latach 2006-2007 i stanowi 
24,13% całkowitych dochodów z 2007 r.;

1. podkreśla, że budżet Europejskiej 
Agencji Leków jest finansowany z budżetu 
UE oraz głównie za pośrednictwem opłat 
za otrzymanie lub przedłużenie zezwolenia 
udzielonego przez Wspólnotę na 
wprowadzanie leków do obrotu, 
wnoszonych przez wnioskodawców z 
przemysłu farmaceutycznego. Zauważa 
jednak, że wkład ogólny WE wzrósł o 
24,48% w latach 2006-2007 i stanowi 
24,13% całkowitych dochodów z 2007 r.;
w tym kontekście odnotowuje niedawno 
przydzielone zadania podyktowane nowym 
rozporządzeniem (WE) nr 1901/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12 grudnia 2006 r. w sprawie produktów 
leczniczych stosowanych w pediatrii oraz 
wzrostu środków w pozycji budżetowej 
dotyczącej leków sierocych; 

Or. en

Poprawka 2
Jutta Haug

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zachęca Agencję do dalszych działań w 
zakresie sierocych produktów leczniczych; 
odradza jednak obniżenie wkładu na 
sieroce produkty lecznicze głównie ze 
względu na zmiany w polityce dotyczącej 
zmniejszenia opłat za sieroce produkty 
lecznicze; obniżka spowodowana tymi 

4. zachęca Agencję do dalszych działań w 
zakresie sierocych produktów leczniczych; 
odradza jednak obniżenie wkładu na 
sieroce produkty lecznicze głównie ze 
względu na zmiany w polityce dotyczącej 
zmniejszenia opłat za sieroce produkty 
lecznicze, wynikające z elastyczności 
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zmianami wyniosła 26,25% w 2007 roku w 
porównaniu do 2006 r.;

zagwarantowanej rozporządzeniem Rady 
(WE) nr 1905/2005 w sprawie opłat;
obniżka spowodowana tymi zmianami 
wyniosła 26,25% w 2007 roku w 
porównaniu do 2006 r.;

Or. en
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